
รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 

ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 



1. ข้อมูลรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายสนอง ศิลปกุล ผู้อ านวยการ  

๒. นางเกษร ศิลปกุล รองผู้อ านวยการ  

๓. นายวัชระ นนทโชติ ครูช านาญการ  

๔. นางนววรรณ หัตถา ครูช านาญการ  

๕. นายจิรวัฒน์ โกสิทธิ์ ครูช านาญการ  

๖. นางพนิดา เจริญศรี ครูช านาญการ  

๗. นางสาวศิริอร คล้ายสกุล ครูช านาญการพิเศษ  

๘. นายสุริยันห์ ยุติมิตร ครูช านาญการ  

๙. นางเพชรรัตน์ ยุติมิตร ครูช านาญการ  

๑๐. นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์ ครูช านาญการ  

๑๑. นายชยุติ ชนชีวัฒน์ คร ู  

๑๒. นายธานี ทองดี ครูช านาญการ  

๑๓. นางสาวรัตนา ศิลปกุล ครูช านาญการ  

๑๔. นางสาวกรกนก หอมละออ คร ู  

๑๕. นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ คร ู  

๑๖. นายศุภชัย นวนหงษ์ คร ู  

๑๗. นางสาวสุดารัตน์ ทองค า คร ู  

๑๘. นางสาวกาญจนา สนรัมย์ คร ู  

๑๙. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต คร ู  

๒๐. นางสาวคคนางค์ คชรินทร์ คร ู  

๒๑. นางสาวดวงกมล ศรีไสยเพชร คร ู  

๒๒. นางมณฑิรา จันทร์มุ่ย พนักงานราชการ  



ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๒๓. นางสาวเพียงพร  พุ่มกะเนาว์ ครูอัตราจ้าง  

๒๔. นางสาวศิณีรัตน์ โภชากรณ์ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  

๒๕. นางสาวปิญานันท์ วรรณยนิตย์ ครูอัตราจ้าง  

๒๖. นางสาวไสว โจมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

๒๗. นายสมพงษ์  ชุติพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

๒๘. นางสาวสุกัญญา บุญชู ลูกจ้างชั่วคราว  

๒๙. นางสาววรพิชชา โตพุนพิน นักศึกษาฝึกสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม มีดังนี้ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 23 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ด ี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวน 
อัตราต าแหน่ง และเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับ นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 /   

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและ 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 /   

(3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี 
ความ ชอบ ของผู้ บ ริ ห ารสถ าน ศึ กษ า แล ะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

/    

(4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข ์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

/    

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง 
ขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

/    

(6) ก ากับ  ดู แล ติดตามและประเมินผลการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในโรงเรียน
เขาทะลุพิทยาคม  

/    

7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทาง การศึกษา
ในโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 /   
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 23 
ผลการด าเนินงาน 

ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 
8) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

 /   

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

/    

(10) ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ่ื น ต าม ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใน 
พระราชบัญญัตินี้กฎหมายอ่ืนหรือตามที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 /   

 


